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Decizia nr. 853 din 01.10.2019
privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L.

BUZĂU, str. Ion Băieșu, bl. D3-D4, etaj 1, jud. Buzău
CUI 15032728

Fax: 0338401772

- pentru postul FOCUS TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 1 octombrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării
înregistrate sub nr. 9493/18.09.2019, cu privire la emisiunea “FOCUS LIVE” difuzată în data
de din 17.09.2019, de postul FOCUS TV.

Postul de televiziune FOCUS TV aparţine S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION
S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C 718.1/26.03.2015 şi decizia de autorizare
nr.2025.1/03.09.2019).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi
vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA
GRUP PRODUCTION S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (5) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au
obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să
instige la violenţă.

În fapt, postul de televiziune FOCUS TV a difuzat, în data de 17.09.2019, la ora 16:30,
precum și în reluare in aceeași zi, la orele 20:05, 22:05, și în ziua imediat următoare, în
reluare, aproximativ la orele 00:05, 03:05, 06:05, 07:35, 09:35, 12:35, 15:00, emisiunea
„FOCUS LIVE”, moderata de jurnalistul Doru Gheorghiade.

Redăm spre exemplificare, fragmentele din raportul de monitorizare avute în vedere
de membrii Consiliului pentru constatarea încălcării prevederilor legale:

“Realizator (R): Reper minutul. 01:15 „In legatura cu ce se intampla in jurul nostru, ramane cum am
stabilit, adica lucrurile merg la fel de prost cum le-am lasat inainte sa vina toamna. Si cand spun prost, ma refer la
modul in care se urnesc lucrurile in acest oras. De pilda, a inceput precampania electorala. In Romania legea
campaniei, legea alegerilor generale este schizofrenica si paranoica, asa cum sunt si unii dintre conducatorii
nostri de pe la local sau de pe la central. Dupa chipul si asemanarea lor s-a facut aceasta lege, pentru ce ai voie sa
faci in precampanie, de fapt campania adevarata cu bannere, cu tot felul de dispute electorale, ma rog, o campanie
vioaie , normala, ai voie sa faci asta in precampanie, nu ai voie sa faci in campania electorala, si prin media, si pe
peste tot. Au sucit astia legea asta astfel incat sa nu mai inteleaga nimeni nimic”.

(...)
Realizator (R): Reper minutul. 08:34 Buna ziua! Sunteti in direct.
Telespectator: Buna ziua! As vrea sa revin la vestitul cazan din Dorobanti.
R: Aoileu! Ce s-a mai intampla? Va rog!.
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Telespectator: La o emisiune de la o alta televiziune, domnul primar ne-a anuntat ca la data cand s-a

proiectat, au luat avize, cand cei mai destepti oameni de la RAM (n.i. Regia Autonoma Municipala) au proiectat si
au pus in opera acesta autocab, toate lucrurile erau perfecte: in proiecte, in avize, totul din punct de vedere legal.
Intre timp, lumea nemultumita... si s-au inceput modificarile: s-a modificat inaltimea furnalului, s-a modificat
pompa, s-a adus alta pompa, s-au modificat rapid de gaz. Astazi, citesc in presa de casa ca domnul Gubandru (n.i.
directorul general al Regiei Autonome Municipale) a zis ca masurile care s-au luat acuma si inlocuirea pompelor,
inlocuirea...ala, speculatorului de gaze, bagarea regulatorului intr-un desta, intr-o cazemata de caramida, izolarea
fonica a asa vor face toate lucrurile bune. Intrebarea este: daca sunt asa destepti, de ce (interventia
moderatorului – De ce dracu’ nu au facut din prima asa, nu?) exact, exact... Ba mai mult, il vad pe domnul
Gubandru priceput la toate. Exista vreun domeniu la care nu se pricepe? Pentru ca astazi, in declaratiile lui, ne
spunea ceva de furnalul de afara care a fost inaltat si care va fi izolat si care i se va pune nu stiu ce si nu stiu cum...

R: Vreti sa va citesc din domnul Gubandru?
T: Ia cititi!
R: I-auziti aici din stire: ghilimele - imbunatatim de la o zi la alta. Vom continua pana vom reusi ca

zgomotul produs in functionarea de cazan sa fie nederanjant pentru locatari. Pana una, alta, pana una, alta, le
opreste apa noaptea, domnule. Ati inteles? Ca sa nu mai faca zgomot. Adica, dupa ce aia de acolo au amenintat ca
il iau cu parul si pa domnul Gubandru si pa domnul Toma (n.i. primarul municipiului Buzau) ca nu mai suport, au
zis: Ba, am rezolvat problema! Numai, ma, las’ ca le oprim, ca si asa voi noaptea nu prea va spalati si gata. Vedeti,
si s-a rezolvat cu zgomotul.

(...)
T: Eu zic ca noi, oamenii din Buzau, cetatenii orasului, sa punem mana de la mana si sa-i facem o statuie lu

domnul Gubandru, pentru ca este priceput in toate si omul care rezolva orice in acest oras: da la furnale pana la
imprumuturi la banci si de-astea, cum se zice, credite neplatite.

Reper minutul. 12:12
R: I-auziti ce zice aici si domnul Toma in stirea respectiva, daca RETARDUL care a scris-o o fi consemnat

corect. Dar, eu cred ca da, de data asta(...)
In continuarea emisiunii nu se mai face nicio referire la stirea respectiva si nici la semnatarul ei.”

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând imagini, membrii Consiliului au
constatat că ediţia emisiunii „FOCUS LIVE” din 17.09.2019 a fost difuzată cu încălcarea
prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, potrivit cărora moderatorii,
prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită
invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestei ediţii, moderatorul a
folosit un limbaj de natură să prejudicieze demnitatea umană și dreptul la imagine al
persoanei, un limbaj jignitor, care nu poate fi încadrat în limitele libertății de exprimare a
jurnalistului în realizarea unei critici constructive referitoare la aspecte de interes public,
precum: „schizofrenica si paranoica, asa cum sunt si unii dintre conducatorii nostri de pe la local sau de pe la
central.”, “De ce dracu’ nu au facut din prima asa, nu?”, “retardul care a scris o știre” .

Având în vedere limbajul utilizat de moderatorul emisiunii, membrii Consiliului au
constatat că acesta nu a respectat dispozițiile legale care impun în sarcina sa obligaţia
de a nu permite şi de a nu folosi un asemenea limbaj injurios.

Consiliul consideră că orice moderator trebuie să îşi asume această calitate,
astfel încât prin atitudinea adoptată să asigure desfăşurarea programului în cadru legal şi
cu respectarea în general a drepturilor celorlalte persoane, indiferent că acestea sunt
persoane publice sau telespectatori.

Pentru toate aceste considerente, având în vedere aspectele constatate, ţinând cont
de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea
audiovizualului, precum și de faptul că radiodifuzorul a fost sancționat cu somație publică
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pentru încălcarea acelorași norme, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. (licenţa
audiovizuală TV-C 718.1/26.03.2015 şi decizia de autorizare nr.2025.1/03.09.2019
pentru postul FOCUS TV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru
încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare
a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului,
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la
comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în
următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul
orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă în cuantum de 5.000 de
lei postul FOCUS TV, deoarece, în cadrul emisiunii “Focus Live” din 17 septembrie 2019,
moderatorul a folosit un limbaj injurios, de natură să prejudicieze demnitatea și imaginea
persoanei, fapt ce contravine prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au
obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să
instige la violenţă.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


